
 
 
Digitalisering 
Digitalisering är en del av samhället och utvecklingen går snabbt framåt.Förskolan skall möta 
detta i sin undervisning. EU har listat åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, varav 
digital kompetens är en. Enligt EU behöver varje medborgare ha kunskap om hur tekniken 
fungerar och om vilken roll den spelar i vardagsliv och samhälle.  
 
För att digitalisering ska kunna vara en integrerad del i förskolans vardag kan det inte vara något 
eget projekt, vid sidan av och som ska ha sin egen tid. Digitalisering ska finnas med överallt och 
hela tiden. Digitalisering är helt enkelt en naturlig del i vår verksamhet! 
 
Förstå uppdraget utifrån läroplanen 
Förskolans uppdrag: 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensramen som alla i samhället behöver. 
 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 
forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. 
 
Strävansmål: 
*utvecklar intresse för bild, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 
och samtala om dessa,  
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 
*utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
*utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner 
 
23 mars 2018 får förskolan en reviderad läroplan där digitaliserings begreppet kommer finnas 
med som en naturlig del i all undervisning och med ett större krav att pedagogerna använder 
detta för att barnen ska  kunna undersöka och utforska olika fenomen. 
 
 



Varför digitala verktyg i verksamheten? 
 

● En del av vårt uppdrag (Skolverket 2010) 
● Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 
● Vi ska vara producenter istället för konsumenter. 
● Komplement till det analoga. 
● Fler redskap att uttrycka sig på 
● Fler sätt att undersöka och utforska saker på 
● Tränar barns sociala kompetens i samspel och dialog med sin omgivning. 
● Synliggöra sig själv ex diktafon, kameralins 
● Fånga ögonblick. 
● Aktivera fler sinnen hos barnen - skapa fler möjligheter. “Levla upp miljöerna”. 
● Ett verktyg som alla andra, en naturlig del av verksamheten 

Forskning kring digitalisering 
Bergenord (2014) menar på att det är viktigt att de digitala verktygen blir ett komplement till 
resterande miljö och en naturlig del av vardagen och inte något som saknar sammanhang till 
övrig verksamhet. 
 
Kjällanders (2014,2016) forskning visar att barn interagerar med varandra runt digitala verktyg 
och att de på olika sätt kommunicerar med varandra. Det sker ett lärande i samspel med andra 
men även enskilt (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 
 
Lundgren Öhman (2014) menar att vi vuxna måste se och lyssna aktivt och skapa förutsättningar 
för barnen för att de med olika verktyg ska kunna uttrycka sig och på så sätt få större makt i sitt 
eget kunskapande där de kan få syn på sina egna och andras lärprocesser i kreativa lärmiljöer. 
 
De digitala verktygen ska ses som ett komplement till övriga material, som ett av de hundra 
språken, som ger utrymme för ökade uttrycksmöjligheter som skapar nya mötesplatser som 
utmanar och stimulerar barnets sinnen i deras utforskande av omvärlden (Kristensson 2014, 
Bergenord 2014, Kjällander 2016). 

Örkelljunga förskolors digitaliseringsarbete 
I Örkelljunga kommun finns en IKT plan Information- och kommunikationsteknik (IKT) -plan för 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, gymnasieskolan 2015-2018. Visionen som återfinns 
där i är: 
 

“I Örkelljunga kommun erbjuder vi år 2018 verksamheter som utmanar, inger 
mod, väcker lust och nyfikenhet att lära, samt inspirerar till kommunikation och 
utveckling. Våra verksamheter genomsyras av en värdegrund och kultur som alltid 
utgår ifrån det enskilda barnet/eleven.” 



 

Det finns också några delmål i arbetet med IKT planen i Örkelljunga kommun. 

Delmål uppnådda augusti 2017: Samtliga medarbetare använder IKT som ett naturligt verktyg i 
arbetet. 

Delmål uppnådda augusti 2016: Minst 80% av medarbetarna använder IKT som ett naturligt 
verktyg i arbetet  Alla medarbetare är medvetna om vilket uppdrag man har samt bidrar aktivt i 
sin roll att utveckla arbetsplatsen och löser samt utför de uppgifter som situationen kräver. 

Förskolans digitalisering grupp har enats 170921 kring att delmålet från 2016 inte ens är uppnått 
och att vi snart i och med den reviderade läroplanen 2018 måste ta ett grepp kring digitaliserings 
arbetet för att det skall bli ett naturligt verktyg i vardagen för alla pedagoger. För barnen är det 
redan naturligt att använda olika digitaliserings verktyg eftersom de är födda i en tid där dessa 
existerar jämte det analoga. 

 

Kortsiktiga mål med digitalisering i förskolan 
● Vad är digitalitet i förskolan? Vad är adekvat digital kompetens? 
● Alla ska känna sig bekväma med att använda digitala verktyg som pedagogiska verktyg. 
● Ta del av fortbildning på tex APT, kompetensutveckling, Teamdrive/Classroom, 

handledning, sociala medier, läs egen litteratur 
● Använda lärplattan i dokumentationen, enskilt, kollegialt och tillsammans med barnen. 
● Kollegialt lärande - Avsätt tid på varje arbetslagsreflektion att tillsammans inför nästa 

veckas arbete med barnen se vilka digitala verktyg som kan vara användbara. Delge 
varandra exempel på hur de digitala verktygen är ett stöd i verksamheten 

● Tillgängliga och tillåtande digitala verktyg i verksamheten 
● Var medforskande med barnen  
● Använda de digitala verktygen för att skapa kreativa lärmiljöer i den pedagogiska 

verksamheten. 

Slutdatum: oktober/november 2018 

 

Långsiktiga mål med digitalisering i förskolan 
● Förändring av andra ordningen, det vill säga det har skett en förändring av vårt tänkande 

kring digitalisering, och vi använder det som en del i vardagens arbete 
● Medvetet använda digitala verktyg för att synliggöra barns processer och lärande genom 

pedagogisk dokumentation 
● Fördjupa, kombinera och skapa förbindelser mellan det analoga och det digitala 
● Använda de digitala verktygen som ett sätt att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. 
● Ta ett gemensamt ansvar för att vara delaktiga och utveckla arbetet med den adekvata 

digitala kompetensen i förskolan 

Slutdatum: oktober/november 2019 



Digital kompetens förskolorna i Örkelljung 

Alla förskolor skall ge alla barn digital kompetens i Örkelljunga kommun. Örkelljunga förskolor 
arbetar efter en likvärdig förskola , det vill säga att det spelar ingen roll på vilken förskola barnet 
går eftersom undervisningen på förskolorna skall hålla samma kvalité. För att arbetet med den 
digitala kompetensen skall bli så likvärdig som möjligt så har Örkelljunga kommun tagit del av 
den Digitala trappan Ängelholm. Digi förskola i Örkelljunga anser att arbetet i kommunen också 
bör organiseras på detta vis. Hädanefter kommer förskolan i Örkelljunga att arbeta efter fyra 
olika områden gällande att skaffa sig digital kompetens: 

1. Digital teknik t.ex användning, hantering, ergonomi och säkerhet 
2. Digitalt skapande t.ex produktion i text, bild, film och programmering 
3. Etik och värdegrund t.ex kritiskt tänkande, källkritisk förmåga, säker på nätet, nätetikett 
4. Kommunikation t.ex omvärldskontakt, sociala medier, samarbete 

För mer ingående vad som ingår i de olika  huvudområdena se bilaga 1. 

Digitala förutsättningar i Örkelljunga kommun  

4 april 2016 lämnade Skolverket förslag på en strategi för förskolan, förskoleklass, fritidshemmet 
och den obligatoriska skolan till regeringen. Syftet med digitaliseringen är att verksamheterna 
förbättras och effektiviseras. Alla barn skall få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital 
kompetens. År 2022 ska alla barn/elever utvecklat adekvat digital kompetens och att 
skolväsendet präglas av digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och 
resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. 

Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. 
 
För att visionen skall gälla krävs att: 

● Läroplaner och kursplaner tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital 
kompetens. 

● Förskolechefer och rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt 
utvecklingsarbete. 

● Personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt 
arbete. 

● Det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att kunna 
utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet. 

● Personal som arbetar med barn och elever har tillgång till digitala verktyg och 
lärresurser för arbete i och utanför förskolan, förskoleklassen, skolan och 



fritidshemmet. 

● Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför 
skolan. 

● Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på 
förskoleenheter och skolenheter. 

● Det finns ett stort utbud av digitala läromedel som effektivt utnyttjar teknikens 
möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser i stor omfattning. 

● Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal som 
arbetar med barn i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem hittar enkelt dessa. 

● Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar 
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning och annat 
arbete med barn och elever liksom av att mer administrativa uppgifter och 
rapportering effektiviseras. 

● Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling och för 
analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna. 

Förslag för att kommunerna skall nå visionen 2022 återfinns på Skolverkets hemsida.  

Örkelljunga kommuns förskolor och pedagoger behöver detta för att förskolan skall kunna nå 
visionen 2022: 

● Fiber på alla förskolor och att wifi fungerar i alla utrymmen 

● Ekonomisk satsning på att låta förskolan köpa  in digital utrustning som verksamheten 
har behov av i arbetet med digitalisering. Det kan vara till exempel: 

○ projektorer 

○ digitalkameror 

○ apple tv 

○ ipads till barnen 

○ bärbara datorer 

○ utrustning för att arbeta med programmering, ex Beboots, Blueboots, Osmo 

○ digitala mikroskop 

○ makey makey 

● Ekonomiska förutsättningar att regelbundet byta ut och uppdatera olika digitala verktyg 



● Digitala system köps in för att underlätta personalens och förskolechefers administrativa 
börda 

● Att system som redan finns utvecklas för att kunna möta förskolans behov 

● Ekonomiska förutsättningar och tid att låta pedagogerna kompetensutveckla sig inom 
digitalisering  

● Kompetensutveckling, t.ex. i ämnesdidaktik, ämnesteori, hanterande av olika digitala 
verktyg, pedagogisk dokumentation 

● Tid för kollegialt lärande gällande digitalisering för att detta skall bli en del i förskolans 
verksamhet och stödja de processer som barnen befinner sig i 
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